
Informacje   na temat przystąpienia kursantów do egzaminu  w kwalifikacji 

Kursant może przystępować do egzaminu w kwalifikacjach w dwóch sesjach 

Sesja 1.: styczeń – luty 

Sesja 2.: czerwiec – lipiec 

 

Kursant składa deklarację przystąpienia do egzaminu co najmniej cztery miesiące przed terminem 

egzaminu.  

  Osoba uczęszczająca  na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono  nie 

później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego, składa 

deklarację  opiekunowi kursu  w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. Kursant może 

przystąpić do egzaminu w kwalifikacji pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych kursem.   

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub zaświadczenie 

lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, ta osoba dołącza tę opinię, orzeczenie lub 

zaświadczenie do składanej deklaracji.  

Osoba która ukończyła  kwalifikacyjny kurs zawodowy i chce do niego przystąpić po raz kolejny  

wypełnia deklarację przystąpienia do egzaminu  i dołącza  oryginał zaświadczenia o ukończeniu 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydanego przez Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie .  

Deklarację przystąpienia do egzaminu  po raz kolejny należy  wypełnić i wysłać na adres; 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

Ul. Legionów 9 

18-400 Łomża 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wypełnienia deklaracji należy skontaktować 

się z opiekunem kursu.  

Wszelkie informacje na temat egzaminu w kwalifikacjach zwłaszcza: 

 terminu składania deklaracji, 

 terminu przystąpienia do egzaminu w części pisemnej i praktyczne,  

 terminu odbioru dyplomu 

znajdą Państwo  na stronie www.rolnik.edu.pl w zakładce szkoły zaoczne – zakładka egzaminy zawodowe lub 

na stronie www.oke.lomza.pl w zakładce egzamin zawodowy. 

Przypominamy, że szkoła nie informuje kursantów  o terminie egzaminu w formie korespondencji. Kursant 

ma możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat terminu i przebiegu egzaminu w kwalifikacjach 

podczas kursu, pod numerem tel. 089-646-72-26 lub poprzez stronę internetową szkoły.   

 

 

http://www.rolnik.edu.pl/
http://www.oke.lomza.pl/

